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Додаток 1 
 

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  

 

Код ДК 021:2015: 24110000-8 Промислові гази 

 
Строки постачання: До 31 грудня 2023 року. 

Товар має постачатися транспортом Учасника за заявками Замовника на адресу: м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3. 

 

№ 

з/п 
Найменування товару 

Відповідний номенклатурний 

код ДК 021:2015 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

1 
Кисень рідкий для кисневої 

підтримки пацієнтів 
24111900-4 Кисень тонни 100 

 

Медико-технічні вимоги: 

1. Кисень рідкий для кисневої підтримки пацієнтів за якісними показниками повинен відповідати вимогам чинного законодавства України 

(надати фізико-хімічні показники кисню медичного рідкого). 

2. Фізико-хімічні показники кисню медичного рідкого мають відповідати сертифікату якості , згідно ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018 

3.  Об’ємна частка кисню, не менше - 99,5%; 

4. Вміст ацетилену – відсутність; 

5. Об’єм двоокису вуглецю в 1 м3, см3 менше – 2,0; 

6. Вміст масла – відсутність; 

7. Вміст окису вуглецю – менше 0,0003%; 

8. Об’єм газоподібних кислот і підстав – до 0,001 г/моль; 

9. Вміст озону і інших газів – окислювачів – відсутність; 

10. Вміст вологи і механічних домішок – відсутність; 

11. Запах – відсутність. 

Кисень рідкий для кисневої підтримки пацієнтів заправляється в газифікатор клієнта.  

 

 

 



Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції: 

- ліцензію на виробництво кисню медичного рідкого; 

- ліцензію на оптову торгівлю із зазначенням місця провадження діяльності (адреси аптечних складів), якщо дану ліцензію передбачено 

чинним законодавством; 

- копію документа про державну реєстрацію товару (копія реєстраційного посвідчення, свідоцтва про державну реєстрацію тощо); 
- копію санітарно-епідеміологічного висновку на кисень медичний рідкий та газоподібний; 

- копії сертифікатів відповідності, якості, передбачені чинним законодавством України. 
 

2. Умови поставки: 

Постачання товару повинно здійснюватися впродовж 48 годин з моменту отримання заявки від замовника. Доставка кисню рідкого медичного 

повинна здійснюватися транспортом Постачальника. Учасник повинен надати наступні документи: 

- копії документів свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;   

- ліцензія на перевезення небезпечних вантажів; 

- свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії Учасника;  

- дозвіл на виконання робіт підвищеної безпеки (заповнення ємностей стисненим, зрідженим інертним газом);  

- копію сертифікату ІSSO 9001:2015 «Системи управляння якістю. Вимоги» у сфері сертифікації: виробництво і реалізація основних 

фармацевтичних продуктів (кисень медичний рідкий і газоподібний), оптова торгівля фармацевтичними товарами; 

- копію карти даних небезпечного фактору на кисень. 

У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з 

виразом «або еквівалент». 

 

Учасник повинен надати: 

Інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки 

Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської 

Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) 

Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської 

Федерації/Республіки Білорусь, та/ або не є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської 

Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до 

набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. 

 

Учасник, місце реєстрації або місце проживання  якого -  на тимчасово окупованих територіях, надає довідку в довільній формі про зміну місця 

здійснення діяльності / адреси на підконтрольну територію, а також надає документальне підтвердження такої зміни (договір оренди, довідка 

ВПО, інформація про зміну податкової адреси тощо).  

Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна 

адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації 

встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. 


